
Vi har öppet alla dagar från kl 11. Vi har öppet de flesta kvällarna i veckan året runt.  
Kvällsöppettiderna förändras över säsong. Besök vår hemsida för aktuella tider. 

Förbokning: boka@grankotten.se 060-61 42 22

Gustaf Adolfsvägen 21, Norra Stadsberget, Sundsvall 
www.grankotten.se

  /grankottenrestaurang       @restauranggrankotten

Barnmeny
Röding 145 kr
Med potatismos

Burgare 125 kr
Med bröd, dressing och pommes

Köttbullar 99 kr
Med potatismos, lingon och sås

Bergsmacka 89 kr
Ost, skinka, inlagd gurka och picklad rödlök

Belgisk våffla 89 kr
Med hjortronsylt och glass

Belgisk våffla 84 kr
Med jordgubbsylt och glass

Vaniljglass 59 kr
Med chokladsås

Desserter
Kolapaj  125 kr
Rårörda lingon, smetana, vaniljglass och färska bär

Crème Brûlée 115 kr
Råsocker, hallon och blåbär

Bakad brie 135 kr
Varma hjortron och friterad persilja

Bergets chokladtryffel 45 kr
En fin avrundning på en härlig måltid

Belgisk våffla 89 kr
Hjortronsylt och glass

Belgisk våffla 84 kr
Jordgubbsylt och glass

Förrätter
Kål och lökbuljong 129 kr
Bakad getost, rispapper och rosmarinolja

Halstrad pilgrimsmussla 148 kr
Blomkål, jordärtskocka och marinerad broccoli och dillolja

Tartar Pelle Janzon  145 kr
Råbiff, sikrom, tre sorters lök, pepparrot, kapris och brynt smör

Kvällens meny
Varje kväll har vi en spännande tvårättersmeny – håll utkik på tavlan!
En rätt  250 kr
Två rätter 375 kr

Avsmakningsmeny 
per person 795 kr
Grankottens stora meny (min 2 pers förbokat)
Varje kväll erbjuder vi en avsmakningsmeny med sex rätter. Vi avslöjar inte meny i förväg,  
så låt dig bli överraskad. Naturligtvis har vi ett spännande dryckespaket för 695 kr/person

Varmrätter
Bakad spetskål (vegetarisk) 229 kr
Bönchili, rostade frön och friterad potatis

Gurkrimmad Röding 325 kr
Ägg, gräslök, dragon och potatispuré och regnbågsrom

Högrevburgare med västerbottenost 245 kr
Picklad rödlök, chipotlemajo, crispsallad och pommes

Biff a la grankotten 335 kr
Tärnad oxfilé, rostad potatis, brynt lök, fransk senap och pepparrot

Kryddstekt reninnanlår 325 kr
Svartvinbärssås, friterad hasselbackspotatis och messmör


